Data

02/06/2021

Codi de Material
Plànol propietat TMB
DENOMINACIÓ:

Plànol propietat fabricant

PROTEC. RESP. MASCARETA FFP2 COVID-19

DESCRIPCIÓ:
•
•

MARCA/REFERÈNCIA
ADMESA:

XXX.XXX
231820

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MASCARETA AUTOFILTRANT DE PARTICULES PLEGADA
EMBOSSADA INDIVIDUALMENT FFP2 NR SENSE VALVULA.
HA DE COMPLIR LES NORMES UNE-EN
149:2001+A1:2009; PROTECCIO AL POLS P2
YPHD modelo YD002 del fabricant Guangdong Yidao
Medical Technology
4Saf-e model LG-DFM-01 del fabricant Quanzhou Ligao
Protective Product Manufacturer
CRDLIGHT YY0525 FFP2 NR
UFI ILTERS 35.005
LUYAO LY-N900-N909 FFP2 NR
MAYFLOWER RYPO Model 6210
HJR CMN99-01
Fengle Medical technology FL-95
Changzhou Huankang HK-Z03
GASPUNT MASC0005 NINGBO HAISHU CC-02
HAIYONG HY002 FFP2 NR
GUANGDONG GANGRONG MEDICAL TECHNOLOGY GR200
FFP2 NR
Mascarilla FFP2 Careable Biotechnology CO., Ltd. CARE
0086

APLICACIONS : Protecció respiratòria a l’exhalació i aspiració per evitar la propagació de
bactèries i virus.

CONDICIONS DE SUMINISTRAMENT (TANT REFERENCIES ADMESES COM

EQUIVALENTS):
Les mascaretes hauran de ser EPI del tipus FFP2 sense vàlvula segons norma UNE EN149:2001+A1:2009; protecció al pols P2.
L’incompliment donarà lloc a les penalitats establertes al corresponent QC, apartat AG
com a incompliment dels criteris d’adjudicació de les ofertes.
Marcatge:
Han de portar el marcat CE d'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/425 del Parlament
Europeu i del Consell sobre equips de protecció individual. Aquesta normativa explica
detalladament què és un EPI, els requisits que ha de complir i el procés que han de
realitzar els fabricants per comercialitzar aquests productes a la UE.
Certificacions:
En tractar-se d'un EPI de categoria III, es requereix:
Certificat d'examen de tipus B i C2 de la UE, expedit per un organisme notificat d'acord
amb l'article 19c del Reglament 2016/425 de la UE.
Declaració de Conformitat de la UE emesa pel fabricant.
Certificació d’absència de grafè.
Tots els certificats, tant de les marques/referències admeses com dels productes
equivalents, han de estar vigents durant la duració del contracte derivat.
En el cas de les referencies admeses, tot i que no es necessari que els certificats es
presentin durant el procés de licitació, es podran sol·licitar durant la durada del contracte
derivat per comprovar la seva validesa. En el cas de presentar equivalències aquests
certificats ja es demanen en els mitjans de prova d’equivalències.
El certificat d’absència de grafè s’ha de presentar en tots els casos.
Embalatge:
El producte ha de servir-se plegat i embossat individualment.
Envasat en caixes de entre 20 i 50 unitats.
En cas de servir-se en palet, aquest serà tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada
màxima total d’1,8 metres.
Caducitat: El temps entre el lliurament i la data de caducitat no haurà de ser inferior a 1
any.
GARANTIA: La garantia serà d’1 any des de la data de suministrament.
SUBJECTE A EQUIVALÈNCIES:
SI

X

NO

CONDICIONS ESPECIALS DE MITJANS DE PROVA D’EQUIVALÈNCIES:
En cas de servir un producte equivalent s’haurà de presentar, al perfil del contractant, la
seva fitxa tècnica i tots el certificats referits en l’apartat Condicions de Subministrament
del present document.
A més s’haurà d’aportar una MOSTRA.
El termini de presentació de la MOSTRA i la documentació serà el mateix que el de
lliurament d’ofertes.
El procediment per el lliurament de mostres es detalla a l’ANNEX10.
El producte presentat haurà de ser validat pel Departament de Prevenció de Riscos
Laborals de TMB.

ANNEX 10
PROCEDIMENT PER AL LLIURAMENT DE MOSTRES A TMB

L’objecte del present document es establir el procediment logístic/administratiu per al
lliurament de les mostres derivades dels diferents processos d’adquisició de materials
iniciats per TMB (Licitacions, Sistemes Dinàmics d’Adquisició, Acords Marc, etc...)
La mostra juntament amb la documentació s’ha de lliurar, amb embalatge específic i
perfectament identificada, al magatzem central de TMB, ubicat a:
c/ Estronci nº2 08906 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Horari de dilluns a divendres
des de les 8.30h fins a les 13.30h.
Es necessari un albarà d’entrega en el que constin com a mínim:
•
•
•
•

Empresa que la presenta.
Número del expedient/oferta.
codi de material.
relació de productes i documents lliurats.

Aquest albarà es segellarà com justificant de recepció de la mostra.
El proveïdor haurà de notificar a recanvis@tmb.cat el lliurament de la mostra adjuntant
copia del document d’entrega segellat.

Recollida de mostres:
Una vegada adjudicada la licitació, s’estableix un període d’un mes per tal de retirar les
mostres aportades.
En cas de no recuperar la mostra, passat el termini indicat, aquesta es destruirà.

